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ABSTRAK
PKL merupakan pendekatan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami
lingkungan dunia kerja yang akan mereka tempuh setelah lulus kuliah dan dapat
mengaplikasikan pengalamannya saat mendapatkan pekerjaan. PKL dilakukan di
Universitas Malahayati Bandar Lampung yang bergerak di bidang akademik.
Masalah yang terjadi banyaknya hardware printer menumpuk dan kurangnya
pengalaman teknisi dalam bidang bongkar penggantian hardware pada printer,
kurang banyaknya informasi akademik yang tidak dapat diterima oleh mahasiswa.
Penyelesaian masalah yang ada memberikan pelatihan-pelatihan praktik untuk
teknisi dan informasi akademik akan di publish ke sosial media official yang ada
dibuatkan x-banner dan flyer. Hasil meningkatnya pengetahuan teknisi terutama
pada hardware memberikan inovasi dan kreativitas pada bagian akademik untuk
selalu menciptakan ide yang menarik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas
mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai perlu diadakan
PKL. Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
pengetahuan di instansi yang menjadi mitra program PKL(FTIK-UTI, 2018).
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL
dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja
dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah
dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah
bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah
satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan
akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma III (D3)(FTIK-UTI,
2018).
FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL
merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan
kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung
dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. Melalui Praktek Kerja ini
mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku
perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat
kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang
berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang
ditugaskan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu
ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan PKL. Mengingat sulitnya untuk
menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas maka banyak
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perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana
pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal(FTIK-UTI, 2018).
Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang dipelajari dibangku perkuliahan
dapat secara langsung dapat di praktekkan pada dunia kerja, terutama yang
berhubungan dengan komputer. Alasan dilaksanakannya PKL di Universitas
Malahayati adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan
ilmu yang telah di pelajari selama perkuliahan, salah satu contohnya adalah
menerapkan bidang ilmu system jaringan dan Administrasi pada proses kerja
lapangan di Universitas Malahayati. Melakukan perbaikan beberapa alat
komputer dan instalisasi jaringan yang ada di tempat pelaksanaan PKL dalam
bidang

Troubleshoting,

sehingga

pengalaman

praktikan

semakin

bertambah(FTIK-UTI, 2018).

1.2 Tujuan PKL
Adapun tujuan pelaksanaan PKL ini adalah:
1. Menerapkan ilmu matakuliah pengembangan kepribadian yang sudah
dipelajari dikampus dan diimplementasikan di instansi PKL,
2. Menerapkan ilmu matakuliah troubleshooting untuk diimplementasikan ke
instansi PKL agar penulis dapat mengasah dan menambah pengetahuan lebih
dalam tentang troubleshooting pada hardware komputer dan printer,
3. Mengimplementasikan matakuliah design grafis untuk event-event yang ada
di instansi PKL,
4. Diharapkan penulis dapat melakukan dan memahami pekerjaan sesuai
dengan SOP atau aturan-aturan yang sudah ada didalam instansi.

1.3 Kegunaan PKL
Selain itu juga program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat besar
baik kepada Mahasiswa sebagai pelaksana PKL, kepada Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia sebagai Lembaga Pengelola
dan Instansi sebagai Pemberi Izin PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan
kegiatan PKL ini adalah :
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1.3.1 Bagi Mahasiswa/i
1. Dapat memahami situasi kerja yang sebenarnya,
2. Dapat memperoleh peluang untuk dapat kerja di instansi tempat PKL.

1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
1. Menghasilkan lulusan dengan kualitas yang baik,
2. Dapat menjalin hubungan kerjasama antara Universitas Malahayati
dengan Universitas Teknokrat Indonesia.

1.3.3 Bagi Instansi
1. Dapat membantu mahasiswa PKL memahami tentang situasi
sebenarnya di dalam pekerjaan,
2. Memdapatkan tenaga bantuan dalam mempercepat pekerjaan di
instansi.

1.4 Tempat PKL
PKL dilakukan di Universitas Malahayati dimana instansi ini bergerak
dibidang pendidikan yang beralamatkan di Jalan Pramuka No.27, Kemiling
Permai, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Berikut adalah gambar 1.1
merupakan tampilan jalur menuju Universitas Malahayati jika dilihat melalui
Google Maps :

Gambar 1.1 Jarak Kampus ke tempat PKL
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan PKL di lakukan pada tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 07
September 2019, yang dilaksanakan di Universitas Malahayati dengan jadwal
PKL pada tabel 1.1 sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jadwal Kerja

No

Hari

Waktu

1

Senin

08.00 s.d 16.00 WIB

2

Selasa

08.00 s.d 16.00 WIB

3

Rabu

08.00 s.d 16.00 WIB

4

Kamis

08.00 s.d 16.00 WIB

5

Jumat

08.00 s.d 16.00 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Universitas Malahayati
Berjudul “Rusli Bintang dan Universitas Malahayati, Jejak Sang Yatim
Penakluk Badai” buku ini bercerita tentang Universitas Malahayati yang
tumbuh dan berkembang dengan melukiskan denyut sehari-hari di dalam
kampus. Tak hanya bercerita tentang kampus semata-mata, tetapi juga
menguraikan lika-liku perjuangan sosok pendiri kampus yang insporasi, spirit,
dan juga dedikasi, yaitu H. Rusli Bintang. Dari buku ini dapat melihat gambaran
semangatnya dalam membangun sebuah kehidupan.Beliau sangat berdedikasi
pada apa yang menjadi tujuan hidupnya, menepati janji yang terucapkan, dan
akhirnya mewakafkan dirinya untuk sisi baik pada kehidupan. Berikhtiar
dengan jalan Allah SWT dan pada jalan itu jualah mengabdikan hidup(Effendi,
2018).
Dr (HC) H. Rusli Bintang menggagas universitas swasta di ujung timur Pulau
Sumatera. Pengusaha berdarah Aceh yang dikenal sebagai bapaknya anak-anak
yatim ini mengambil nama seorang pahlawan wanita dari Aceh yaitu
Laksamana Malahayati untuk nama universitasnya. Niat beliau terwujud
melalui Yayasan Alih Teknologi (ALTEK) Bandar Lampung. Maka lahirlah
Universitas Malahayati pada Jumat 27 Agustus 1993. Sejak itu pula, Rusli
memilih berkosentrasi di Lampung untuk membesarkan Universitas
Malahayati. Beliau sudah berpengalaman mendirikan universitas, sebelumnya
sudah didirikannya lebih dahulu Universitas Abulyatama di Banda
Aceh(Effendi, 2018).
Kota Bandar Lampung, mula-mula Rusli menyewa empat pintu ruko (rumah
toko) tiga lantai di Jalan Kartini, Bandar Lampung, untuk dijadikannya tempat
mahasiswa menimba ilmu di perguruan tingginya. Ketika itu sudah ada empat
fakultas, yaitu kedokteran, ekonomi, teknik, dan Akademi Perawat. Universitas
Malahayati adalah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak hanya
mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, para mahasiswa
juga dibekali kedisiplinan, etika, dan religi(Effendi, 2018).
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Selain itu, ditanamkan juga nilai-nilai humanis melalui pembinaan anak-anak
yatim yang memang masuk dalam statuta universitas. Bentuk kepedulian pada
anak-anak yatim ini misalnya bagi rektor minimal harus membina 12 anak
yatim, wakil rektor 10, dekan 8, kepala jurusan 6, dosen 4, karyawan 2 dan 1
anak untuk mahasiswa(Effendi, 2018).
Rusli tidak ingin mahasiswanya berjejal-jejalan di dalam ruko. Maka beliau
mencurahkan segenap daya upayanya untuk membangun sebuah kampus yang
ideal. Beliau mengunjungi berbagai kampus ternama di Indonesia bahkan juga
di luar negeri. Dari sana, beliau mempelajari dan menerapkannya di Universitas
Malahayati. Tentu saja beliau tidak melupakan kekayaan budaya di Indonesia,
sehingga terjadi kombinasi antara perkembangan ilmu pengatahuan dan tetap
dalam koridor kearifan lokal(Effendi, 2018).
Dua tahun berselang, tepatnya pada 1996, Universitas Malahayati berpindah
lokasi ke Jalan Pramuka Nomor 27, Bandar Lampung. Lokasi ini pun semula
berwujud hutan belantara dengan luas lahan 84 hektar. Sebuah tempat yang
sunyi di pinggiran kota, sehingga kerap terjadi tindak kriminal yang sering
disebut begal di Lampung. Kehadiran Universitas Malahayati di sini mengubah
banyak hal. Selain menjadi tempat keramaian, perekonomian masyarakat di
sekitar kampus bertumbuh. Di sekitar kampus mulai tumbuh. Dan yang paling
penting, insiden kriminalitas pun menghilang(Effendi, 2018).
Perkembangan di dalam kompleks kampus pun terus berkembang. Pada
2002 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati resmi berdiri.
Tiga tahun kemudian berdiri Program Sarjana Ilmu Keperawatan dibuka.
Kemudian pada 2006 dibuka Program Diploma Kebidanan DIII dan DIV. Lalu
pada 2009, Fakultas Kesehatan Masyarakat membuka Program Studi Pasca
Sarjana Magister Kesehatan. Bahkan ada juga fasilitas rumah sakit yang terletak
beberapa meter di sebelah kiri gerbang kampus yang diberi nama Rumah Sakit
Bintang Amin. Agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, manajemennya
saat ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, sehingga
namanya menjadi Rumah Sakit Pertamina-Bintang Amin(Effendi, 2018).
Beliau tidak pula mengumbar bicara pada apa yang telah dilakukannya.
Beliau lebih suka setiap orang bisa datang dan melihat sendiri ke dalam kampus
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yang berada di lahan 84 hektar, sehingga bisa tahu dengan jelas dan detail apa
saja yang bisa dilakukan mahasiswa di kampus Universitas Malahayati.
Kampus ini bisa dengan mudah di jangkau dari pusat kota Bandar Lampung,
begitu juga dari Bandara Raden Inten, dan pelabuhan Bakauheni yang menjadi
penghubung ke Pulau Jawa(Effendi, 2018).
Memasuki pintu gerbang kampus, maka akan langsung menemui tanjak bukit.
Di puncaknya berdiri Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Ada dua gedung
menjulang berwarna hijau untuk merawat pasien di sini. Jalan menuruni bukit,
di sisi kiri ada hutan jabon dan pohon durian yang tinggi-tinggi, di sisi kanan
ada kolam alami yang besar yang berdekatan dengan perumahan dosen(Effendi,
2018).
Dari sini kemudian akan menemukan bukit lagi. Di sinilah adanya kegiatan
kemahasiswaan. Gedung Terpadu Universitas Malahayati berada di sebelah
kanan. Di sini ada sembilan gedung tersebar di lahan tiga hektar. Antar gedung
terkoneksi dengan jembatan dan disisi ujung jembatan tersebut langsung ke
lantai Bintang Coffee Kabara jadi tak perlu naik turun tangga untuk berpindah
lokasi. Gedung bertingkat tujuh ini masing-masing lantai berfungsi berbeda. Di
antaranya lantai paling dasar ada Kabara Shop, di atasnya ada mushala, kabara
prasmanan, di lantai empat Malahayati Carier Center, lantai lima ruang kuliah,
berikutnya ada bak air, dan ruang teknologi informasi di lantai tujuh(Effendi,
2018).
Kemudian di sebelah kanan blok Kabara ini ada gedung yang difungsikan
menjadi tempat kuliner hingga pencucian pakaian. Tepat di belakang gerai
kuliner inilah berdiri tegak gedung berlantai delapan yang menjadi sentral
mahasiswa dan dosen dalam beraktifitas. Lantai satu hingga lantai empat
difungsikan menjadi asrama putri yang jumlahnya mencapai 384 kamar.
Kemudian lantai lima dan enam adalah apartemen para dosen, disebut Asrama
Green Dormitory. Selain asrama mahasiswi, tentu saja ada asrama mahasiswa
yang terletak di sebelah utara Blok Kabara. Berjumlah lima gedung dengan 276
kamar, asrama mahasiswa dilengkapi sarana olah raga, seperti kolam renang,
lapangan basket, voli, tenis, dan driving golf(Effendi, 2018).
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Adapun di lantai tujuh gedung ini, terdapat sejumlah peralatan teknis untuk
ilmu kedokteran, sehingga disebut Laboratorium Kesehatan Terpadu.
Contohnya, laboratorium dasar, biomolekuler, osce, dan laboratorium CBT
(Computer Basic Training). Dalam bahasa sederhana bisa disebut sebagai lokasi
laboratorium kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan farmasi.
Satu lantai di atasnya, adalah lokasi Perpustakaan. Di dalamnya ada puluhan
ribu koleksi buku yang tersusun rapi di dalam rak buku yang dikeliling 34
rumah adat yang berjejer rapi di sisi dinding kaca mengepung rak buku. Jadi,
berada di dalam perpustakaan ini tak hanya membaca buku juga menyelami adat
dan budaya yang ada di Indonesia(Effendi, 2018).
“Ilmu pengetahuan yang baik tentu saja akan makin bagus jika dikuatkan
dengan pemahaman kearifan lokal. Perpustakaan ini menyampaikan pesan
untuk menjadi Indonesia yang cerdas,” kata Dr (HC) H. Rusli Bintang.
Perpustakaan juga dilengkapi fasilitas internet untuk mempermudah
pengunjung mengakses atau mencari bahan rujukan melalui beberapa portal,
seperti Proquest, Ebsco, dan IGI Global. Keunikan perpustakaan Universitas
Malahayati juga menyebabkan banyak wisatawan lokal berdatangan. Selain
membaca, mereka juga berfoto-foto. Begitu pula pelajar dari berbagai
kabupatan di wilayah Lampung rajin berkunjung(Effendi, 2018).
Adapun para mahasiswa di Universitas Malahayati, setiap datang ke
perpustakaan biasanya menempati rumah adat di kampungnya. Maklum,
mahasiswa di Universitas Malahayati setidaknya untuk saat ini berasal dari 27
provinsi. Di sebelah kanan perpustakaan, ada ruang yang lebar dan bersekatsekat dengan berbagai fasilitas. Didominasi warna abu-abu, tempat ini disebut
ruang baca. Berbagai fasilitas untuk kenyamanan membaca ada di sini termasuk
perpustakaan digital. Ruang Baca ini merujuk pada salah satu universitas
ternama di negeri Belanda. Dari ruang baca, bisa melihat panorama alam
Bandar Lampung, perumahan penduduk, dan gedung-gedung kampus
Universitas Malahayati(Effendi, 2018).
Di seberang gedung berlantai delapan ini ada gedung yang diberi nama Graha
Bintang. Graha Bintang berada dalam blok gedung rektorat yang berdiri di atas
tanah sekitar satu hektar. Rektorat yang bersisian dengan Graha Bintang itu
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berupa gedung tujuh lantai yang di dalamnya ada ruang kuliah di lantai satu
hingga lantai tiga. Kemudian di lantai empat ada ruang ujian OSCE CBT (Ujian
Kelulusan Dokter Indonesia), Medical Education Unit (MEU), dan ruang Dosen
Terpadu(Effendi, 2018).
Adapun di lantai lima adalah ruangan yayasan, rektor, para wakil rektor, para
ketua prodi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, LPMI (Lembaga
Penjamin Mutu Internal), ruang Kepala Biro Umum, Biro Akademik, Biro
Kemahasiswaan dan Alumni, P3T (Pusat Pelayanan Pendidik Terpadu),
keuangan, ruang Pascasarjana Kesehatan Masyarakat, Pusat Teknologi
Informasi Komunikasi (PTIK). Sedangkan di lantai enam dan tujuh ada
lapangan Futsal, kantin Kabara, dan ruang tempat makan tamu saat acara-acara
kampus. Di belakang areal kampus lahan-lahan pertanian rakyat bertingkattingkat. Tak ada pagar pembatas antara persawahan rakyat(Effendi, 2018).
Danau cinta anak yatim, doa anak yatim di tepi danau, Universitas
Malahayati, Bandar Lampung, seribu anak yatim berkumpul. Pada Minggu, 1
November 2015, mereka datang lebih cepat. Berpakaian rapih, dan tertib duduk
bersimpuh. Tersiar kabar, “ayah” anak-anak yatim ini akan datang
menyambangi putra-putrinya itu. Informasi itu benar adanya, sang ayah anak
yatim itu datang. Dialah H. Rusli Bintang. beliau tidak datang sendiri,
bersamanya turut serta beberapa tokoh dunia pendidikan. Bahkan ada dua
pejabat dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu Prof. Dr.
Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Dr. Ridwan(Effendi, 2018).
Selain itu, hadir juga Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir.
Hasriadi Mat Akin, Rektor Universitas Abulyatama Ir. R. Agung Efriyo Hadi,
Ph.D., dan Rektor Universitas Malahayati Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
“Ini tamu anak-anak yatim yang luar biasa,” kata Drs. Rayendra Hermansyah,
M.M., Koordinator Anak-Anak Yatim di Bandar Lampung. Rayendra juga
adalah kepala Green Dormitory dan Kepala Prodi Manajemen Fakultas
Ekonomi, Universitas Malahayati(Effendi, 2018).
Pertama kali datang adalah Rektor Kadafi. Ia berjalan bersama Prof. Hasriadi
dan Prof. Sutrisna. “Bang Dafi datang,” anak-anak yatim itu berteriak. Rupanya,
mereka menyapa Kadafi dengan sebutan Abang. “Mereka memang adik-adik
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saya, orang tua kita sama, yaitu ayah Rusli,” kata Kadafi. Anak-anak yatim ini
spontan bangun menyalami Kadafi, Hasriadi, dan Sutrisna. Tidak lama
berselang, datang Rusli Bintang. Berwajah semringah, beliau tersenyum kepada
anak-anaknya. “Ayah Rusli,” teriak anak-anak. Beliau datang ditemani Rektor
Unaya Agung Efriyo Hadi dan Kepala Biro Umum Universitas Malahayati,
Tironsyah, S.E. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan itu beramah-tamah
dengan anak-anak yatim yang ditemani ibunya masing-masing. Para mahasiswa
juga berdatangan ke tepi danau ini(Effendi, 2018).
Prof Sutrisna, misalnya, tak henti-henti menyatakan kebahagiaannya berada
ditengah-tengah anak yatim ini. “Di tepi danau yang dingin ditiup angin sepoisepoi, sungguh sejuk. Anak-anakku sekalian, balajarlah yang rajin,” katanya
memberi petuah pada anak-anak yatim. “Saya atas nama pemerintah dan juga
kementrian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusli. Beliau telah
membantu anak-anak yatim, ini juga membantu pemerintah. Pemerintah
memperhatikan pendidikan anak-anak yatim. Ada beasiswa juga,” kata Prof.
Sutrisna(Effendi, 2018).
Prof. Hasriadi mengatakan sudah beberapa kali berada bersama anak-anak
yatim. “Saya juga bagian dari keluarga besar Universitas Malahayati. Sebelum
terpilih menjadi Rektor Universitas Lampung, saya berdoa bersama-sama anakanakku ini. Alhamdulillah, saya terpilih menjadi Rektor Unila,” kata Prof.
Hasriadi yang disambut tepuk tangan anak-anak yatim(Effendi, 2018).
Rektor Unila periode 2015-2019 ini juga memberi petuah bagi anak-anak
yatim agar rajin-rajin belajar. “Saya sangat berterima kasih kepada Pak Rusli.
Saya dulu tidak menyangka seperti ini, setelah melihat langsung sendiri,
ternyata memang benar beliau banyak menyantuni anak-anak yatim. Ini luar
biasa,” kata Hasriadi(Effendi, 2018).
Santunan dan pembinaan anak-anak yatim ini memang menjadi kewajiban
yang langsung diperintahkan oleh Rusli Bintang. Di daerah Lampung, beliau
menyantuni sekitar 2000 anak yatim. Beliau membiayai per anak Rp 150 ribu
per bulan, jadi sebulan sekitar Rp 300 juta dan ini baru kawasan lampung saja.
Jika untuk seluruh anak yatim, maka beliau menyantuni sekitar Rp 1,2 miliar
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per bulan. Kewajiban menyantuni anak-anak yatim masuk dalam statuta setiap
universitas yang didirikannya(Effendi, 2018).
Surat Yasin terdengar dari tepi Danau Cinta, mengalun indah. Semilir angin
menepis daun-daun meningkahi suara merdu Faris Al Fahrizi, 10 tahun, si anak
yatim yang membaca Al-Quran itu. Ratusan anak yatim yang ditemani ibunya,
hari itu Sabtu, 23 Mei 2015, larut dengan ayat-ayat suci yang dibaca teman
senasib mereka itu. Suaranya begitu lembut, mengajak setiap benda hidup di
sekitar danau yang luasnya selapangan bola itu untuk mengingat Sang
Pencipta(Effendi, 2018).
Usai Membaca surat Yasin, Faris berbincang-bincang dengan Pak Rusli
beserta rektor dan tamunya. Fais tebilang anak rajin. Kesehariannya selalu diisi
dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar dan membantu orang tuanya. Ia
tidak pernah lupa mengaji di TPA tempat ia belajar. “Faris hobi baca Al-Quran,
Om,” katanya kepada rektor malahayati(Effendi, 2018).
Faris mengungkapkan, bercita-cita menjadi hafiz Al-Quran. Sebab itu, ia
mengaji setiap hari, minimal tiga kali dalam 24 jam. Pertama, usai shalat subuh,
lalu siang sebelum berangkat sekolah, kemudian sore di TPA. Itu sudah
dilakukan sejak dua tahun yang lalu(Effendi, 2018).
Kegiatan anak-anak yatim berdoa di tepi danau ini memang berlangsung
setiap hari sabtu. Ini ritual rutin. Kegiatan religi yang diawali dengan shalat
zuhur berjamaah, membaca surat Yasin, kemudian berdoa bersama kepada
Allah. Agar Universitas Malahayati terus maju, lalu dilanjutkan dengan santap
siang(Effendi, 2018).
Danau yang dikelilingi oleh pohon sengon ini terletak tepat di penurunan
bukit Rumah sakit Pertamina Bintang Amin, Kompleks Kampus Universitas
Malahayati, Bandar Lampung. Diapit dua jalan, di sebelah kiri menuju gedung
rektorat, dan tepat sebelah kanan kompleks perumahan dosen. Sebetulnya ini
bukan danau alam, tetapi sengaja dibuat oleh H. Rusli Bintang, pendiri
Universitas Malahayati, untuk anak-anak yatim. Dilengkapi dengan perahuperahu, juga ada pulau di tengah danau. Di sini anak-anak yatim, selain
disediakan makan bersama, mereka sholat berjamaah, dan juga bisa memancing
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dan bermain. Anak-anak yatim setiap sabtu selalu riang gembira bermain di sini
didampingi ibunya masing-masing(Effendi, 2018).
Sebagian di antara anak-anak yatim itu, ada juga yang sudah remaja. Mereka
semuanya kini sedang menimba ilmu di Universitas Malahayati. Anak-anak itu
mendapatkan beasiswa, dan tetap mendapatkan santunan itulah sebabnya,
mereka berdoa agar Universitas Malahayati terus berkembang dan berperan
aktif di negeri ini. “Mereka itu adalah anak-anak yatim yang berada di kawasan
Bandar Lampung,” kata Drs. Rayendra Hermansyah, M.M., yang bertugas
mengkoordinasi bantuan untuk anak-anak yatim di kawasan Bandar
Lampung(Effendi, 2018).
Kegiatan rutin ini belum berhenti sampai di sini. Selanjutnya, mereka berjalan
kaki beramai-ramai menuju sebuah rumah di dekat gerbang masuk kampus
Universitas Malahayati, tepat di depan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin.
“Acara danau cukup bagus bagi kepribadian anak-anak yang sudah tidak
memiliki ayah, karena dengan acara tersebut membentuk kepribadian yang
religius, sekaligus anak-anak merasa diperhatikan,” ujar Elismawati, salah
seorang undangan yang tinggal di daerah Gadingrejo Timur, Gadingrejo,
Kabupaten Pringsewu(Effendi, 2018).
Kegiatan peduli pada anak-anak yatim ini paling banyak dilakukan pada bulan
Ramadhan. Hampir setiap hari di bulan penuh berkah itu, ada saja kegiatan yang
dilakukan, baik oleh rektorat, para dosen, maupun mahasiswa. Kegiatan dalam
Ramadhan juga dihiasi dengan acara buka bersama dengan anak-anak yatim,
misalnya, Aangkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati.
Mereka menyantuni anak yatim di Masjid Universitas Malahayti, pada Sabtu,
13 Juni 2015. Diharapkan, kegiatan seperti ini tidak hanya saat mahasiswa saja,
nanti setelah menjadi dokter harus tetap menyantuni anak yatim(Effendi, 2018).
Kegiatan menyantuni anak-anak yatim di kampus ini juga menular ke
organisasi mahasiswa. Misalnya, pada 15 Juni lalu, Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Lembaga Dakwah Fakultas Keluarga Mahasiswa Muslim (LDF Karim)
Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati merayakan ulang tahunnya yang
ke-4 dengan melakukan acara syukuran dan doa bersama, serta memberikan
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santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Daarul
Alya Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung(Effendi, 2018).
Kegembiraan anak-anak yatim di saat mereka datang, tentu menghadirkan
kebahagiaan. “Kami membuat acara ini untuk mewujudkan Universitas
Malahayati sebagai kampus yang Rabbani ataupun yang berakhlak mulia,” kata
Ketua Karim. Karim adalah salah satu Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) di
Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Organisasi Mahasiswa ini berada
di bawah naungan FULDFK (Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas
Kedokteran Indonesia). Karim sering melakukan kegiatan bakti sosial dan
penyuluhan ke pondok-pondok pesantren dan panti asuhan. Kegiatan ini adalah
program untuk mematangkan mahasiswa kedokteran saat bersentuhan dengan
masyarakat setelah lulus nanti. Karim menginginkan anggotanya tidak sekedar
menjadi dokter yang cerdas, tapi juga harus berakhlak mulia(Effendi, 2018).
Pada bulan Ramadhan Rusli Bintang turun ke berbagai daerah untuk
menyantuni anak-anak yatim. “Saya mengunjungi anak-anak saya di berbagai
daerah,” katanya. Setiap berjumpa anak-anak yatim yang dikunjunginya pasti
dia menciumnya, Rusli tidak akan meninggalkan rumah anak yatim itu jika
belum berjumpa dengannya. Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad
Kadafi, juga melakukan hal yang sama. Selain itu, pada setiap Idul Adha,
Universitas Malahayati juga membagi-bagi daging hewan kurban untuk anakanak yatim(Effendi, 2018).
Sebetulnya, Universitas Malahayati tidak hanya memberikan santunan dan
beasiswa saja untuk anak-anak yatim. “Untuk ibu anak-anak yatim juga kita
sediakan umrah setiap tahun. Tapi khusus ibu-ibu yang anaknya berprestasi di
kampus,” kata Rektor Kadafi. Salah seorang ibu anak yatim yang beruntung
mendapatkan hadiah umrah adalah Agustina. Akrab disapa Lilis, Ia janda 39
tahun. “Saya bersama Aisyah, ibu yatim, tahun lalu diberi kesempatan umrah
gratis oleh yayasan karena prestasi anak-anak kami. Kalau boleh jujur, saya rela
mempertaruhkan jiwa dan raga saya untuk kampus ini. Saya tidak mungkin bisa
melihat rumah Allah (Kakbah) kalau bukan lantaran program Malahayati ini,”
katanya sambil menyeka air matanya(Effendi, 2018).
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Ibu Agustina mendoakan Universitas Malahayati agar semakin jaya dan maju.
Para pendiri yayasan dan semua sivitas Malahayati selalu sehat dan semakin
sukses. Ia bercerita sempat kebingungan setelah ditinggal suami. “Bagaimana
menghidupkan anak-anak saya. Saat itu saya sedang sakit parah, hanya
mengandalkan sisa pesangon almarhum untuk bertahan hidup,” katanya. Ia
tidak menyangka tiba-tiba datang tim Universitas Malahayati turun langsung ke
rumahnya. “Melihat kondisi dan menyantuni keluarga kami. Doa saya
dikabulkan, saya sehat dan bisa bekerja mengabdi di Malahayati,” ujarnya
dengan mata berkaca-kaca. Lilis saat ini telah bekerja di Universitas
Malahayati(Effendi, 2018).
Lilis mengatakan, sejak kepergian suaminya tiga tahun lalu, begitu banyak
keajaiban tuhan yang dia rasakan. Diberi pekerjaan dan santunan oleh
Malahayati adalah salah satunya. Begitu besar arti kampus ini bagi dirinya.
“Saya menghidupi anak-anak saya dari kampus ini,” kata Lilis.(Effendi, 2018)
Elis Mawati, salah satu ibu dari anak yatim, juga menyatakan sangat berterima
kasih pada kampus ini. “Universitas Malahayati sangat membantu
perekonomian saya, apalagi anak saya juga dapat meneruskan kuliah disini,”
ujar Elis. Ia berharap, ke depannya Universitas Malahayati terus maju dan
lancar dalam segala hal(Effendi, 2018).
Kewajiban menyantuni anak-anak yatim berlaku untuk seluruh pimpinan,
dosen, dan staf di Universitas malahayati. Bahkan mahasiswa dikenakan
kewajiban yang serupa. Kegiatan sosial yang total seperti ini ternyata
membahagiakan para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Universitas
Malahayati, misalnya, Rustam Efendi, ayah dari Intan yang merupakan
mahasiswi baru Fakultas PSIK. Rustam mengatakan, menyantuni anak yatim
sangat bagus dan seharusnya wajib dilakukan oleh semua umat muslim yang
memiliki harta lebih dan mampu. “Saya sangat mendukung sistem yang ada di
Malahayati demi kemajuan anak saya,”ujar Rustam(Effendi, 2018).
Pendapat yang sama juga disampaikan Albina Indriastuti, Ibu dari Servaius
Gillan Gavrila, mahasiswi Universitas Malahayati. Albina mengatakan, berbagi
kepada anak yatim itu perbuatan yang sangat mulia, dan sangat baik sekali.
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“Saya sangat mengapresisasi sekali program yang seperti ini,” ujar
Albina(Effendi, 2018).

2.2 Visi dan Misi
Universitas Malahayati mempunyai Visi yang merupakan gambaran dan
tujuan di masa yang akan datang. Sedangkan Misi merupakan cara untuk
mencapai tujuan di masa yang akan datang(Yayasan Alih Teknologi Bandar
Lampung, 2012).
Visi pada tahun 2027 Universitas malahayati Bandar Lampung menjadi
universitas unggul berstandar Internasional dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbasis etika-religius(Yayasan Alih
Teknologi Bandar Lampung, 2012).
Misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan beretikareligius, melakukan penelitian dalam bidang ilmu dan teknologi secara
berkelanjutan dengan topik unggulan kesehatan komunitas, melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat secara profesional, dan menjalin kerjasama
yang saling menguntungkan dengan institusi lain di dalam dan luar
negeri(Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, 2012).

2.3 Logo Universitas Malahayati
1. Logo Universitas Malahayati memiliki lambang berbentuk segi lima dan
berwarna dasar hijau.
2. Lambang Universitas Malahayati sebagaimana dimaksud pada Nomor
1(satu) memiliki makna melambangkan kedamaian, dan berisi tulisan
Universitas Malahayati yang melambangkan kehidupan alam perguruan
tinggi.
3. Lambang Universitas Malahayati sebagaimana dimaksud pada Nomor
1(satu) memiliki makna sebagai berikut:
a. Segi Lima melambangkan bahwa universitas didirikan atas dasar rukun
Islam dan Pancasila;
b. Dasar hijau adalah dasar kedamaian, kesuburan dan kebahagiaan, baik
dunia maupun akhirat;
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c. Bintang menyatakan harapan dan cita-cita;
d. Tulisan Allah di tengah-tengah bintang menyatakan harapan dan cita-cita
harus bersumber dan mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT;
e. Dua bulan sabit mengapit bintang adalah sumber inspirasi, ilham
membaca tanda-tanda kebesaran Allah SWT, menuju pelaksanaan citacita dan mengharapkan ridho-Nya;
f. Dua buah rencong setengah tegak, gagang bertemu arah, cinta damai dan
kerukunan;
g. Tulisan Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dasar huruf arab
menghubungkan dua gagang rencong melambangkan kesatuan dan
persatuan dengan jiwa patriot serta cinta damai, taqwa kepada Allah
SWT, untuk membangun masyarakat beragama, berbangsa dan
bernegara, keharmonisan yang bersumber pada keyakinan pada Allah
SWT;
h. Segi lima dengan bentuk pyramid kecil pertanda benteng pemagar
tantangan dan hambatan terhadap Universitas Malahayati;
i. Meja dan kursi melambangkan Universitas Malahayati adalah tempat
mengabdi, menggali ilmu pengetahuan dan menyantuni anak yatim
dhuafa;
j. Tulisan arab dalam bulan sabit berarti: Bertolong-tolonglah Kamu dalam
berbuat baik dan taqwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat
dosa dan kejahatan (Q.S Al-Maidah 2);
k. Rukun Islam merupakan fundamen Akidah Islamiah sebagai umat
beragama wajib meyakini kebenaran agama islam dan mengamalkannya;
dan (Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, 2019)
l. Pancasila adalah ideologi negara. Sebagai warga negara Indonesia wajib
dijadikan pedoman di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Berikut gambar 2.1 lambang Universitas Malahayati sebagaimana dimaksud
di atas:

Gambar 2.1 Logo Universitas Malahayati

2.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yang
mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun instansi. Dimana setiap
individu atau SDM yang berada pada lingkup instansi tersebut memiliki posisi
dan fungsi masing-masing. Berikut merupakan gambar 2.2 struktur
organisasinya:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Universitas Malahayati

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab
Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab tiap bagian struktur
organisasi yang ada di Universitas Malahayati (Yayasan Alih Teknologi Bandar
Lampung, 2019):
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1. Rektor
Menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan
untuk Universitas Malahayati dan atas nama Menteri. Selain itu, rektor
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga
kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.

2. Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik)
Mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Wakil Rektor 2 (Bidang Umum dan Keuangan)
Mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

4. Wakil Rektor 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang
pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

5. Senat Perguruan Tinggi/Senat Akademik
a. Senat universitas
Merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik pada level universitas.
b. Senat fakultas
Merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian
pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan
akademik di lingkungan fakultas.

6. Dewan Pertimbangan
Organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang nonakademik kepada Rektor.

19

7. Pelaksanaan Kegiatan Akademik
a. Fakultas
Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu
pengetahuan dan teknologi.
b. Program Studi/Bagian
Merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam 1 (satu) rumpun
disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Laboratorium/Bengkel/Studio
Mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan fakultas.

8. Pelaksanaan Administrasi, Pelayanan, dan Pendukung
a. Biro
Merupakan unsur pelaksana administrasi Universitas Malahayati yang
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
unsur lingkungan Universitas Malahayati.
b. Unit Pelaksanaan Teknis(UPT)
Merupakan unsur penunjang Universitas Malahayati sesuai dengan
tugas dan fungsi yang telah tertuang dalam OTK.

9. Pelaksanaan Penjaminan Mutu
a. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
Mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi,

pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan
pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi,

pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi serta penjaminan mutu kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
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2.6 Kegiatan Umum Instansi
Univeritas Malahayati adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang
mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, juga dibekali
kedisiplinan, etika, dan religi. Selain itu mahasiswa ditanamkan nilai-nilai religi
seperti pembinaan anak-anak yatim yang memang masuk dalam statuta
universitas dan dilaksanakan setiap satu minggu sekali di lingkungan
Universitas Malahayati untuk bentuk kepedulian terhadap mereka.
Universitas Malahayati memiliki kegiatan setelah sholat maghrib yaitu belajar
baca Al-Quran untuk mahasiswa/i asrama agar mahasiswa dapat lebih mandiri
dan juga meningkatkan keimanannya. Mahasiswa dapat belajar, melakukan
kegiatan kelompok hingga malam dilingkungan kampus, menggunakan fasilitas
perpustakaan hingga pukul 10 malam.
Kegiatan akademik kemahasiswaan, keuangan, balai bahasa dilaksanakan
pada jam operasional kerja senin sampai dengan jumat pukul 4 sore. Adanya
mahasiswa konversi atau kelas khusus yang hanya masuk hari jumat dan sabtu
maka kegiatan pelayanan mahasiswa, perpustakaan, lab kedoktran hingga hari
sabtu tetap buka.
Universitas Malahayati memiliki kegiatan rutin pengajian untuk seluruh
karyawan dan dosen. Setiap hari selasa pukul 11 pagi menjelang azan dzuhur
kegiatan ini dilakukan agar meningkatkan porsi keimanan dan selalu mengingat
kewajiban seorang muslim disela-sela aktivitas kerja mereka.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL
NAMA : RADEN MAS AGUNG SURYOKUSUMO
NPM

: 16312264

3.1.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan PKL, penulis di tempatkan di bagian teknisi. Pada
bagian ini penulis dituntut untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan
prosedur yang di tetapkan. Selama PKL penulis dibimbing oleh Bapak
Fredi Setiawan selaku kepala teknisi di Universitas Malahayati adapun
aktivitas yang penulis lakukan selama PKL antara lain yaitu:

1. Melakukan penginstalan sistem operasi pada laptop dan komputer/PC
2. Melakukan pengisian tinta/toner pada printer/laserjet
3. Melakukan perbaikan pada printer
4. Melakukan monitoring dan atau validasi perubahan data dosen lewat
Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Universitas
Malahayati

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun proses pelaksanaan kerja pada Universitas Malahayati yang
akan dilakukan adalah dengan cara kerja terstruktur, dimana pekerjaan
tersebut diberikan ke teknisi untuk di cek atau kerjakan terlebih dahulu.
Adapun pekerjaan yang penulis lakukan adalah :

1. Melakukan penginstalan sistem operasi pada laptop dan komputer/PC
Disini penulis melakukan penginstalan sistem operasi windows 10
dengan menggunakan bootable ke flashdisk berikut langkah-langkah
melakukan bootable file ISO windows ke flashdisk dengan
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menggunakan aplikasi rufus dan cara install nya. Pertama persiapkan
flashdisk minimal 8 GB, file ISO Windows 10 dan yang utama aplikasi
rufus nya. Lalu buka aplikasi rufus seperti gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar 3.1 Bootable Menggunakan Rufus

Pada aplikasi di atas bagian device kita arahkan ke flashdisk yang
ingin kita jadikan bootable berikutnya di partition scheme kita pilih
GPT partition setelah itu pada bagian format option checklist create
bootable disk using pilih ISO Image cari file iso windows 10 di storage
komputer kita dan untuk settingan lainnya biarkan sesuai default
aplikasi tersebut.
Setelah semua persiapan sudah dilakukan klik tombol start untuk
memulai proses bootable ke flashdisk tunggu hingga status dibawah
progress bar menjadi ready dan flasdisk siap di gunakan untuk
installasi.
Setelah berhasil bootable windows ke dalam flashdisk langkah
selanjutnya kita akan melakukan installasi pada laptop/komputer (PC).
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Langkah pertama, sambungkan flashdisk bootable pada PC atau
laptop yang mau di install ulang dengan windows 10. Kemudian restart
PC atau laptop yang kamu gunakan.
Langkah kedua pada saat proses restarting tekan tombol DEL
(Delete) untuk beberapa tipe BIOS mainboard bias menggunakan
tombol F2 atau F10 untuk masuk ke BIOS nya seperti gambar 3.2
berikut ini:

Gambar 3.2 Menu BIOS

Langkah ketiga pindah ke menu Boot ubah settingan prioritas booting
dan pada pilihan pertama pilih USB. Sedangkan settingan lainnya
biarkan aturan default dari BIOS nya saja, setelah selesai silahkan save
and exit pada menu Exit atau juga bias tekan Fn+F10. Maka laptop atau
PC akan melakukan proses restart.

Langkah keempat setelah restart akan muncul tampilan layar hitam
dan muncul tulisan press any key atau tekan sembarang pada keyboard
untuk melakukan boot dari bootable flashdisk seperti gambar 3.3 di
bawah ini :
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Gambar 3.3 Press Any Key Pada Keyboard

Langkah kelima setelah itu akan masuk ke halaman setup
installasinya. Untuk bahasa pilih “English”, Time and currency format
pilih “Indonesia” kemudian klik “Next” seperti gambar 3.4 berikut :

Gambar 3.4 Halaman Windows Setup Installasi

Langkah keenam klik “Install now” untuk melanjutkan. Selanjutnya
muncul tampilan Activate Windows masukkan “Product Key” nya
setelah itu klik “Next” seperti gambar 3.5 dibawah ini:
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Gambar 3.5 Menu Activate Windows

Langkah ketujuh tampil halaman license terms klik kotak putih kecil
disebelah kiri tulisan “I Accept the license terms” dan kemudian klik
“Next” seperti gambar 3.6 dibawah ini:

Gambar 3.6 Menu License Terms
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Langkah kedelapan akan tampil halaman untuk memilih tipe instalasi
maka klik “Custom: Install Windows only (advanced)” seperti gambar
3.7 dibawah ini:

Gambar 3.7 Menu Pilihan Tipe Installasi

Langkah kesembilan atur partisi untuk milih posisi pengistallan
sistem sesuai keinginan kita. Untuk menghapus partisi klik partisi yang
mau di hapus lalu klik “Delete”, untuk membuata partisi baru klik
“New”, untuk memformat partisi klik “Format” dan sebagainya seperti
load driver dan Extend. Secara umum yang sering dipakai untuk partisi
yaitu New, Delete, dan Format seperti gambar 3.8 dibawah ini:

Gambar 3.8 Menu Pengaturan Partisi
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Setelah partisi sudah diatur sesuai dengan keinginan yang kita mau,
kita pilih partisi yang mau dijadikan sebagai sistem operasi dan
selanjutnya klik “Next” untuk mulai ke proses instalasi. Pada proses ini
instalasi berlangsung secara otomatis dan biarkan proses tersebut
berjalan hinggan selesai, seperti gambar 3.9 dibawah ini :

Gambar 3.9 Tampilan Proses Installasi

Setelah itu secara otomatis selama beberapa kali akan melakukan
proses restart lalu biarkan restart tersebut selesai sampai ke step
berikutnya dan pada saat proses restart berjalan cabut flashdisk
bootable kita agar tidak mengulang ke awal menu setup instalasi.
Proses instalasi telah selesai selanjutnya konfigurasi pengaturan sesuai
kebutuhan si pengguna.

2. Melakukan pengisian tinta/toner pada printer/laserjet
Pada masa PKL penulis lebih sering melakukan pengisian toner
printer laserjet, setiap seri printer laserjet memiliki seri toner yang
berbeda juga. Toner yang dipakai disini memiliki seri toner 35A dan
85A walau berbeda seri toner langkah cara pengisian kedua toner ini,
dari fisik barangnya sama persis kalau kita lihat yang membedakannya
ada pada bagian bentuk sisi kanan toner tersebut dan toner 35A
memiliki fisik lebih kecil dari pada toner 85A namun perbedaan nya
tidak terlalu jauh.
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Disini penulis akan melakukan pengisian toner 85A dan 35A adapun
persiapan yang diperlukan seperti masker, obeng + dan - , serbuk toner,
wadah sampah untuk membuang sisa toner yang ada di dalam toner,
kuas/vacuum cleaner (lebih baik), alcohol spray/swab dan toner yang
mau diisi.
Yang dilakukan pertama kali tarik pegas per di bagian kanan, lalu
kaitkan kebagian atas tempat menyangkutkannya seperti gambar 3.10
berikut:

Gambar 3.10 Mengait Pegas PER Ke Casing Samping

Dibagian samping tempat per tersebut ada baut, buka baut tersebut
lalu lepaskan casing sampingnya seperti gambar 3.11 berikut:
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2

1

Gambar 3.11 Melepaskan Casing Samping

Pisahkan kedua bagain catridge tersebut, yaitu bagian pembuangan
dan bagian penampungan serbuk tonernya seperti gambar 3.12 berikut:

Gambar 3.12 Memisahkan Ke Dua Bagian Catridge

Pada bagian ini bebas mana dulu yang ingin dikerjakan boleh bagian
pembuangan dulu baru bagian penampung atau sebaliknya. Disini
penulis akan mengerjakan bagian pembuangannya dulu, lepaskan drum
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dan besi magnet yang berada dibelakang drum tersebut dari casing
pembuangannya. Setelah itu bersihkan keduanya menggunakan tisu
kering atau tisu yang sudah di semprotkan dengan alkohol agar lebih
bersih seperti gambar 3.13 berikut:

Gambar 3.13 Proses Membersihkan Drum Dan Besi

Ambil casing pembuangan bersihkan bagian dibawah drum
menggunakan kuas atau vacum cleaner untuk membersihkan selaselanya dan tampung pembuangan tersebut ke wadah yang sudah
disiapkan seperti gambar 3.14 berikut:

Gambar 3.14 Proses Membersihkan Pembuangan Toner

Selesai casing pembuangan, drum, dan besi magnet dibersihkan
pasang kembali besi magnet dan drum ke casing pembuangan seperti
semula sesuai dengan gambar 3.15 dibawah ini:
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Gambar 3.15 Pemasangan Casing Pembuangan

Ambil casing bagian penampung serbuknya, pada bagian kanan
terdapat dua baut dan buka kedua baut tersebut lalu lepaskan casing
sampingnya seperti gambar 3.16 dibawah ini:

Gambar 3.16 Melepaskan Casing Kanan Penampung

Setelah casing samping bagian penampung dibuka lepaskan besi
magnet tersebut dengan menggerkannya kekanan baru besi tersebut
diangkat seperti gambar 3.17 berikut:
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Gambar 3.18 Melepaskan Besi Magnet Penampung

Isi serbuk toner ketempat besi magnet tadi dilepaskan, isikan serbuk
toner secukupnya seperti gambar 3.18 berikut:

Gambar 3.17 Proses Pengisian Serbuk Toner

Setelah serbuk toner selesai diisi pasang kembali besi magnet
tersebut dan casing samping lalu baut kembali seperti semula.
Bersihkan casing tersebut dari sisa-sisa tumpahan serbuk menggukanan
kuas dan tisu yang di basahi alcohol hingga bersih seperti gambar 3.19
berikut:

Gambar 3.19 Penampung Serbuk Toner
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Casing pembuangan dan casing penampung sudah kita bersihkan,
sekarang pasang kembali kedua bagian tersebut lalu pasang casing
samping untuk mengkaitkannya dan kembalikan kaitan per yang ada
pada casing samping setelah itu jangan lupa baut kembali. Toner siap
digunakan ngeprint kembali seperti gambar 3.20 dibawah ini:

Gambar 3.20 Toner LaserJet

3. Melakukan perbaikan pada printer
Disini penulis melakukan penggantian hardware berupa head catridge
pada Printer Epson L220 sebelum penulis memastikan bahwa yang rusak
adalah head tersebut, penulis melakukan beberapa prosedur perbaikan
terlebih dahulu sehingga dapat menyimpulkan masalah atau kerusakan
yang ada pada printer tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang
dilakukan oleh penulis untuk memastikan kerusakan yang ada.
pada saat dosen atau karyawan mengeluhkan masalah pada printernya
bahwa hasil cetaknya selalu bergaris kepada teknisi. Teknisi akan
melakukan pengecekan melalui komputer. Teknisi memulai dari
cleaning terlebih dahulu dan melakukan test print kembali untuk
menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh teknisi setelah itu.
Cara melakukan cleaning dengan ke menu start cari Devices and
Printers lalu klik kanan di Printer L220 pilih Printing preferences setelah
itu muncul pop up menu Printing preferences pilih tab Services atau
Maintenance kemudian pilih Nozzle Check untuk tingkat pembersihan
standar atau bisa menggunakan Head Cleaning jika setelah Nozzle Check
selesai dilakukan dan melakukan Test Print dan tidak ada perkembangan
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di hasil cetaknya, berikut gambar 3.21 untuk melakukan Maintenance
tersebut:

Gambar 3.21 Menu Printing Preference

Selesai cleaning dan mendapatkan hasil dari test print ternyata masih
bergaris-garis, langkah selanjutnya tekan dan tahan tombol resume
selama 5 detik atau sampai ada tanda-tanda printer mulai beroperasi
secara otomatis lalu lepaskan tombol resume dan biarkan printer
beroperasi sampai selesai. Langkah ini adalah cara menjalankan atau
menggerakkan tinta dari tabung ke masing-masing catridge yang ada di
dalam printer. Setelah selesai proses diatas lakukan test print kembali dan
hasil nya tetap tidak ada perubahan.
Dari sini teknisi dapat dua kemungkinan yaitu yang pertama catridge
nya tidak berfungsi normal atau tempat keluarnya tinta dari catridge
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tersumbat karena keringnya tinta dan yang kedua adalah head catridge
atau dudukan catridge yang berada di bawahnya catridge berada.
Langka selanjutnya lepaskan catridge sebelumnya printer harus dalam
keadaan mati terlebih dahulu setelah itu miringkan tabung tinta printer
seperti gambar 3.22 dibawah ini:

Gambar 3.22 Memiringkan Tabung Tinta

Angkat scanner printer setelah itu dibagian kanan casing dekat tabung
tinta ada casing kecil yang bisa dilepas dengan menekan bagian kanan
dan kirinya lalu diangkat keatas untuk melepaskannya seperti gambar
3.23 dibawah ini:
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Gambar 3.24 Casing Selang

Setelah melepaskan casing kecil tersebut baru kita bisa buka baut dan
lepaskan penutup atas rumah casing yang sudah berada di pojok kanan
seperti gambar 3.24 berikut:

Gambar 3.23 Casing Catridge
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Geser catridge ke arah kiri sampai tempat ke bagian yang bisa untuk
melepaskan semua catridge yang ada. Setelah catridge sudah di tempat
yang diinginkan, lalu tekan kearah dalam pengait tiap catridge seperti
gambar 3.25 dan angkat semua catridge dari rumah catridge tersebut:

Gambar 3.25 Catridge Printer

Bagian kiri rumah catridge terdapat penutup samping, lepaskan
penutup samping dan kabel connector yang terhubung disamping kiri
bawah head didalamnya seperti gambar 3.26 berikut:

Gambar 3.26 Penutup Samping Kabel Connector Head
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Lalu lihat bagian dalam rumah catridge terdapat tiga baut disetiap
sudut nya buka ketiganya setelah itu angkat head dan keluarkan dari
rumah catridge seperti gambar 3.27 berikut:

Gambar 3.27 Head Printer L220

Pasang head yang baru ke dalam rumah catridge baut kembali ketiga
sudutnya kemudian pasang kabel connector head dari sisi kiri dan tutup
kembali dengan penutup samping. Masukkan ke empat catridge tersebut
ketempat masing-masing tempatnya lalu pasang penutup atas catridge
geser rumah catridge ke pojok kanan baut penutupnya.
Setelah itu casing kecil dipasang kembali pada bagian kanan tersebut
berikutnya berdirikan tabung tinta dan letakkan ditempatnya, proses
pemasangan head catridge pun selesai.

4. Melakukan monitoring dan atau validasi perubahan data dosen lewat
Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Universitas
Malahayati
Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) merupakan
layanan yang melayani seluruh rangkaian portofolio dan proses-proses
terkait karir dosen. Data yang ada di portofolio dapat diklaim dalam
proses penilaian angka kredit, sertifikasi dosen dan proses lainnya.
Kemudian asesor/reviewer melakukan penilaian aktivitas dan produk
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yang telah diklaim tersebut. Berikut gambar 3.28 alur validasi data dosen
secara garis besarnya :

Gambar 3.28 Alur Validasi Data Dosen di Sister

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Sebuah Printer Epson L220 memiliki kendala setiap ngeprint selalu hasil
cetaknya bergaris putih panjang hampir di semua kalimat seperti tinta
habis di tabung catridge. Langkah-langkah sudah dilakukan pada
penjelasan perbaikan pada printer. Pada akhirnya penulis dapat
menyimpulkan bahwa hardware head printer ini tidak berfungsi secara
normal dan jika rusak harus diganti dengan komponen hardware yang
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baru. Kendala di instansi ini beberapa komponen tidak tersedia
dikarenakan kerusakan ini jarang terjadi dialami oleh instansi.

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dalam mengatasi kendala ini penulis segera membuat surat keterangan
pengajuan pembelian yang diperlukan untuk mengganti komponen yang
sudah rusak dan ditujukan ke bagian keuangan untuk segera diproses.
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3.2 Pelaksanaan PKL
NAMA : ROJI WAHYUDDIN
NPM

: 16312323

3.2.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan PKL, penulis di tempatkan pada bagian pelayanan
dan administrasi atau sering disebut P3T (Pusat Pelayanan Pengajaran
Terpadu). Pada bagian ini penulis dituntut untuk bekerja dengan baik dan
sesuai prosedur yang telah di tetapkan, cara yang ditekankan adalah
“memberikan

pelayanan

yang

baik

terhadap

mahasiswa

dan

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu”. Selama PKL penulis
dibimbing oleh Bapak Fredi Setiawan, S.T selaku kepala puskom di
Universitas Malahayati adapun aktivitas yang penulis lakukan selama
PKL antara lain yaitu:
1. Membuat surat keterangan mahasiswa
2. Melayani peminjaman proyektor untuk mahasiswa yang akan sidang
3. Melayani mahasiswa yang akan membuat transkip nilai
4. Pembuatan surat verifikasi ijazah
5. Melayani Keluhan Mahasiswa dan Memberikan Solusi
6. Melayani Legalisir
3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun proses pelaksanaan kerja pada Universitas Malahayati yang
akan dilakukan adalah dengan menggunakan sistem kerja terstruktur,
dimana setiap pekerjaan dikerjakan oleh petugasnya masing-masing,
adapun pekerjaan yang penulis lakukan adalah :

1. Membuat Surat Keterangan Mahasiswa
Surat keterangan mahasiswa merupakan surat yang menerangkan
bahwa mahasiswa tersebut benar mahasiswa aktif di universitas
malahyati, biasanya surat tersebut di gunakan untuk :
1. Pengajuan Beasiswa
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2. Pengurusan BPJS
3. Berkas Pengajuan atas KTM yang hilang/rusak.
Untuk membuat surat keterangan mahasiswa tersebut mahasiswa
dapat

langsung

membuat

secara

online

melalui

website

www.malahayati.ac.id. Berukut gambar 3.29 proses atau alur
pembuatan surat mahasiswa:

Gambar 3.29 Proses Pembuatan Surat Keterangan Mahasiswa

Hasil cetak surat keterangan mahasiswa berikut diatas dapat dilihat
pada gambar 3.30 ini:
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Gambar 3.30 Surat Keterangan Mahasiswa

2. Melayani Peminjaman Proyektor Untuk Mahasiswa Yang Akan Sidang
Dalam hal ini penulis melayani peminjaman proyektor yang di
gunakan mahasiswa untuk melakukan sidang proposal ataupun skripsi,
mahasiswa yang akan sidang diberikan kelas khusus sidang yaitu ruang
KBK(ruangan khusus sidang) karna ruang sidang tersebut tidak
dilengkapi dengan layar proyektor maka mahasiswa harus meminjam
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proyektor dengan persyaratan mengisi form yang telah disediakan oleh
petugas loket. Berikut contoh gambar 3.31 dibawah ini:

Gambar 3.31 Form Pengajuan Peminjaman Alat

3. Melayani Pembuatan Transkip Nilai Mahasiswa
Untuk mendapatkan transkip nilai mahasiswa harus terlebih dulu
meminta form transkip yang ada di loket pelayanan (P3T). Transkip
nilai merupkan kumpulan semua matakuliah ataupun nilai yang telah
diselesaikan oleh mahasiswa biasa nya digunakan untuk pengajuanpengajuan pindah universitas, judul skripsi, sidang proposal, sidang
hasil, dan pengurusan berkas yudisium. Setelah mahasiswa mengisi
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form selanjutnya mahasiswa menyerahkan kembali ke loket untuk di
proses, berikut gambar 3.32 form transkripnya:

Gambar 3.32 Form Pengajuan Transkip Nilai

4. Pembuatan Berkas Verifikasi Ijazah
Verifikasi ijazah biasa nya di minta oleh pihak instansi terkait
keaslian mahasiswa tersebut adalah benar mahasiswa lulusan dari
Universitas Malahayati. Untuk verifikasi Ijazah pihak Instansi harus
memberikan surat permohonan surat verifikasi ijazah dan fotocopy
ijazah mahasiswa yang bersangkutan. Berikut gambar 3.33 Surat
permohonan verifikasi ijazah:
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Gambar 3.33 Surat Permohonan Verifikasi Ijazah

Setelah instansi memberikan surat permohonan maka verifikasi akan
segera di buat oleh petugas. Sesuai dengan gambar 3.34 surat verifikasi
ijazah dibawah ini:

Gambar 3.34 Surat Varifikasi Ijazah

47

5. Melayani Keluhan Mahasiswa dan Memberikan Solusi
Keluhan mahasiswa yang sering di hadapi ialah pembuatan transkip
nilai dalam waktu yang lama dan kurangnya pengetahuan dari
mahasiswa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum
membuat transkip seperti jumlah SKS dan index prestasi kumulatif
(IPK) yang harus ditempuh. Dan penulis memberi solusi seperti
menjelaskan ulang terkait prosedur yang harus ditempuh untuk
pembuatan transkip nilai tersebut.
6. Melayani Legalisir
Legalisir dilakukan oleh mahasiswa ataupun alumni yang sudah lulus
untuk keperluan beasiswa kenaikan golongan maupun melamar kerja.
Adapun yang di persiapkan pada saat legalisir sebagai berikut :
1. Mahasiswa membawa masing-masing maksimal 10 fotocopy ijazah
dan transkrip yang ingin di legalisir (fotocopy dari berkas asli)
seperti gambar 3.35 ini :

Gambar 3.35 Dokumen Legalisir

2. Mahasiswa memberikan dokumen kepada petugas loket dan
mahasiswa mendapatkan bukti serah terima form legalisir untuk
melakukan pembayaran langsung ke loket keuangan. Berikut
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gambar 3.36 form tanda terima atau legalisir yang di dapat oleh
mahasiswa:

Gambar 3.36 Form Tanda Terima Pembayaran Legalisir

3. Setelah mahasiswa selesai melakukan pembayaran legalisir
kemudian mahasiswa mengambil kembali berkas yang sudah di
legalisir oleh petugas loket. Berikut gambar 3.37 berkas yang di
legalisir:
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Gambar 3.37 Berkas Sudah di Legalisir

Berkas dokumen yang dapat di legalisir adalah berkas dokumen yang
di keluarkan oleh Universitas Malahayati seperti ijazah, transkrip nilai,
sertifikat akreditasi prodi dan kampus.

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
1. Mahasiswa selalu bertanya apakah transkip sudah selesai atau belum.
untuk mengetahuinya penulis harus mencari transkrip itu terlebih
dahulu, tentu hal tersebut menjadi masalah karna penulis harus selalu
mencari transkrip setiap mahasiswa bertanya.
2. Kurangnya pengetahuan khususnya mahasiswa konversi terhadap
prosedur-prosedur yang saharusnya sudah diketahui atau yang
dilakukan sebelum mengajukan pencetakan transkrip, sehingga
menghambat proses pencetakan transkrip.

3.2.4 Cara Mengatasi Masalah
1. Agar mahasiswa mengetahui apakah transkrip yang dibuat sudah
selesai atau belum penulis membuat data nama-nama yang sudah
selesai menggunakan microsoft excel dan menempelkan dikaca agar
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mahasiswa dapat melihatnya, dan penulis mengurutkan transkrip mulai
dari npm terkecil agar memudahkan dalam pencarian.
2. Mencantumkan di formulir pengajuan transkrip persyaran apasaja yang
harus di penuhi untuk pengajuan transkrip nilai, membuat x-banner
mengenai alur pembuatan transkrip, diposting di web dan sosial media
instansi.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Selama melaksanakan PKL di Universitas Malahayati Bandar Lampung,
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penulis dapat dengan cepat mempelajari sikap disiplin dalam segi kehadiran
dengan tepat waktu, menjaga penampilan dengan rapih dan sikap
professional terhadap pekerjaan yang diterima secara individu maupun
dengan tim di tempat PKL.
2. Dengan adanya PKL penulis semakin lebih paham dan cepat dalam
mengambil keputusan terhadap kendala atau kerusakan pada komputer dan
printer yang ada.
3. Penulis dapat membuat design banner, brosur, dan lainnya untuk acara
kegiatan yang dibuat oleh instansi
4. Penulis dapat banyak pelajaran selama PKL seperti pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah
ditetapkan oleh instansi seperti pembuatan surat keterangan mahasiswa,
perbaikan hardware komputer maupun printer, cara install ulang,
peminjaman proyektor, dan lain sebagainya.
4.2 Saran
Setelah melaksanakan PKL pada Universitas Malahayati penulis memiliki
saran yaitu :
1. Perlunya kerja sama ke kampus-kampus terutama yang memiliki
mahasiswa/i bidang informatika untuk meningkatkan bidang ilmu
informatika ke dalam bidang kesehatan.
2. Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan dasar bagi para mahasiswa/i terhadap
pengenalan secara garis besar tentang penggunaan komputer/laptop beserta
beberapa software umum pendukung aktivitas sehari-hari seperti word,
excel, power point, dan lain sebagainya. Meningkatkan pengetahuan dan
membantu memudahkan pelaksanaan akademik mereka serta pelayanan
akademik yang ada di instansi.
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